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Textil är ett användbart och nödvändigt material men som under hela sin 
livscykel ger upphov till stora miljö- och klimateffekter. Produktionen kräver 
stora mängder vatten, kemikalier och energi. Användning av textil genererar hög 
energianvändning och utsläpp och attityden till användning och ny konsumtion 
av textil behöver förändras till att se på textilen som en värdefull resurs. En 
resurs som också är värd att laga och reparera samt återanvända. Intresset för 
materialåtervinning till ny textil är stort men tekniken saknas i princip idag. 

Materialåtervinningen av textilavfall behöver utvecklas i större skala, 
glädjande nog ligger Sverige här i framkant med flera intressanta processer och 
pilotanläggningar. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi är en förutsättning för 
att Sverige ska nå klimatmålen och blir världens första fossilfria välfärdsland. 



Avfall Sverige anser:

 » att satsning på forskning och utveckling behövs för att minska miljö- och 
klimateffekten i hela textilkedjan.

 » att större krav behöver ställas på att rätt material och design används för att 
möjliggöra cirkularitet.

 » att förekomsten av miljö- och cancerframkallande ämnen, skadliga 
kemikalier och tungmetaller i textilprodukter, helt fasas ut till senast år 
2025.

 » att separat utsortering av textil finns i alla landets kommuner senast 2025, 
vilket följer förslaget till producentansvar samt avfallsdirektivet i EU.

 » att förebyggande och återanvändning är den högsta prioriteten i textilens 
avfallshierarki. 

 » att kommunerna är en central aktör för insamling av textil tillsammans med 
ideell second hand och producenterna, men måste få kostnadstäckning för 
sina insatser. 

 » att producenterna bär ansvaret för att utforma produkterna så att 
återanvändning och återvinning möjliggörs.

 » att samtliga kostnader för att tillverka, samla in och återvinna 
förbrukad textil förs tillbaka i tillverkningsledet genom ett ekonomiskt 
producentansvar.  

 » att marknaden för återvunnen textil, fri från miljöfarliga ämnen, stimuleras 
genom att införa krav på minimiinnehåll av återvunnen textilfiber i nya 
produkter, t.ex. minst 10 procent år 2030.

 » att Sverige fortsätter den framgångsrika utvecklingen av materialåtervinning 
av textil, både mekanisk och kemisk. 

 » att pantsystem utvärderas för att möjliggöra ökad återanvändning och för att 
säkra en hög insamlingsgrad av textil som syftar till materialåtervinning.

 » att textil som hamnar i restavfallet minimeras.
 » att textil som på grund av innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen eller 

andra föroreningar som inte lämpar sig för materialåtervinning ska tas om 
hand genom energiåtervinning.
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